CHECKLISTA
FLYTTNING
FLYTTNING AV ABONNEMANG

Kontakter

n Flyttning av TV, telefon, bredband
n Elabonnemang uppsagt
ADRESSÄNDRING
n adressandring.se
n Skattemyndigheten
NYCKLAR
n Alla nycklar återlämnade

Här har du kontaktuppgifter som du kan behöva i samband
med att du flyttar ut:
Huvudkontoret

Kyrktorget 51, tel 031-44 07 70
Telefon- och besökstider:
Måndagar
07.30 – 18.30 (juni – augusti 07.30 – 16.30)
Tisdagar – torsdagar
07.30 – 16.30
Fredagar
07.30 – 14.30
Dag före röd dag stänger Partillebo 12.15

Områdeskontoren

Telefon- och besökstider:
Måndagar – fredagar
07.30 – 10.00
Måndagar även
15.00 – 18.00 (juni – augusti 15.00 – 16.00)
Övrig tid telefonsvarare
Flyttdagar – extra öppet för telefon- och besökstider:
(första respektive sista vardagen varje månad)
Måndag
07.30 – 18.00 (juni-augusti 07.30 – 16.00)
Tisdag – torsdag
07.30 – 16.00
Fredag
07.30 – 14.30
Dag före röd dag stänger Partillebo 12.15

Partille Centrum

Arenatorget 2, tel 031-44 81 93
Partille Centrum, Anneberg, Artles Torg, Forellen, Högen, Kåhög, Mellby, Stärtered, Borgen

Björndammen Nedre

Krondammsvägen 51 B, tel 031-44 50 86
Björndammen Nedre, Björndammens Torg, Finngösa Park, Postgången, Björnekullarna

Björndammen Övre

Bisittarevägen 19 B, tel 031-44 63 98
Björndammen Övre, Talliden, Öjersjö, Hossaberget, Gläntan, Gökegård

På återseende!
Vi hoppas att du har trivts
hos oss. Kanske flyttar du
vidare till en annan
Partillebo-lägenhet, eller
kanske kommer du åter till
oss en dag och fortsätter
att bo på landet mitt i stan.
Lycka till i ditt nya boende!

Sävedalen

Ljungkullen 16 B, tel 031-26 31 94
Persplatsen, Ljungkullen, Oxled, Vallhamra Torg, Puketorp

Råd och regler för dig
				
som skall flytta ut…

CHECKLISTA
STÄDNING

Några flyttråd på vägen…
• Passa på och rensa bland dina saker!
• Packa smidigt, blanda lätta och tunga saker i samma kartong.
• Märk kartongerna och ställ dem där du lätt når dem.
Lycka till!

Före flytten
Uppsägningstid
Uppsägningstiden är tre månader. Under denna
tid ansvarar du för lägenheten precis som vanligt.
Kom ihåg att säga upp eventuell parkeringsplats,
garageplats och förråd!
Uppsägningen görs på baksidan av kontraktet
eller på separat blankett som man kan skriva ut
från hemsidan.
Visning av lägenheten
Den nya hyresgästen vill givetvis se lägenheten
innan de svarar på sitt erbjudande. Det är du som
avflyttande hyresgäst som visar lägenheten och
tillsammans kommer ni överens om en tidpunkt
som passar er båda. Tänk på att ny hyresgäst
måste hinna svara på sitt erbjudande innan svarstiden går ut.
Gör flyttanmälan
Det är viktigt att du är folkbokförd där du bor och
att du eftersänder din post till rätt adress. Du gör
flyttanmälan via adressandring.se och då du gjort
det skickas det hem två blanketter som båda ska
skrivas på. Skicka blanketterna till Svensk adressändring respektive Skatteverket. Bor du i flerfamiljshus måste du uppge folkbokföringsnumret.
Hos Partillebo hittar du det på ditt hyreskontrakt
eller på utsidan av din lägenhetsdörr.

På flyttdagen
Anmäl flyttning av telefon, TV, bredband etc
Om du har en stationär telefon måste du begära
flyttning av denna till din nya adress (Telia kundtjänst, tel 90200). Anmäl även flyttning av TV,
bredband etc. Kontakta din leverantör.
Elabonnemang
För din el har du två avtal (där inte elen ingår i hyran):
elnätet och elförbrukningen. Ditt elnätsavtal, som
är knutet till lägenheten, säger du upp genom att
kontakta Göteborg Energi, som även hanterar Partille Energis kundservice (tel 031-62 62 62, www.
goteborgenergi.se). Avtalet om elleverans säger du
upp genom att kontakta din elleverantör. Kom ihåg
att samtidigt avtala om el i din nya bostad.

Avflyttning
Ska ske senast kl 12.00 dagen efter kontraktstid
ens utgång. Då ska lägenheten vara tom, städad
och besiktigad. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag eller helgafton sker
inflyttningen nästkommande vardag. Om innerdörrar, skåpsdörrar etc är borttagna ska de återställas till ursprungsskick.
Bommar
Nyckel finns hos ditt områdeskontor (och på
huvudkontoret) mot depositionsavgift. Glöm inte
att låsa bommen efter flytten och lämna tillbaka
nyckeln.

Hemförsäkring
Meddela ditt försäkringsbolag och se samtidigt
över försäkringsbelopp etc.

Lastning
Se till att lastningen sker med minimala olägenhet
er för dina grannar. Var vaksam på lekande barn!

Töm alla utrymmen
Även garage, förråd, balkong/uteplats etc ska
tömmas.

Städning
Följ checklistan här bredvid. Städa även garage,
förråd, balkong etc. I annat fall kan du få betala
städkostnad i efterhand. Se checklistan på fliken.

Anlita fackman
Fast installerad elutrustning (disk/tvättmaskin
etc) som inte hör till lägenheten ska kopplas loss
av fackman.

Besiktning
Lägenheten besiktigas ca 1–2 veckor före avflyttningen. Det är bra om du kan vara med vid besiktningen. Du får en kopia på protokollet.

Nycklar
Partillebo har ett unikt säkerhetslåssystem, för att
du som hyresgäst skall känna dig trygg och veta
att det inte finns några nycklar i omlopp. Vid avflyttning måste alla nycklar lämnas tillbaka, även
extrabeställda nycklar, kort, tags och tvättlås
m m (se nyckelkvittens). Om någon av dina nycklar
saknas, byter vi ut hela låset och du som flyttar
får stå för hela kostnaden. Kassera därför aldrig en
avbruten nyckel.
Samtliga nycklar skall vara inlämnade på ditt områdeskontor före kl. 12.00 på avflyttningsdagen.
Kontrollera därför i god tid innan, att du har alla
nycklar som ska lämnas tillbaka. På så vis slipper du
onödig debitering.
OBS! Lås inte tillhållarlåset på avflyttningsdagen.

KÖK
n Spis in- och utvändigt
n Spisfläkt
n Kyl, sval och frys
n Diskbänk
n Bänkskivor
n Köksskåp och lådor, in- och utvändigt
n Kryddhylla
n Dörrkarmar
n Dörrar
n Fönsterkarmar
n Fönsterglas insida, mellan och utvändigt
n Fönsterbänk
n Tak
n Väggar
n Element
n Ventiler
n Belysning
n Eluttag
n Golvlister
n Golv
BAD- OCH TVÄTTRUM
n Tvättställ: över, under, rör
n Toalettstol: in- och utvändigt
n Badkar: utsida, under, bakom
n Badrumsskåp
n Spegel
n Belysning
n Torkskåp in- och utvändigt
n Tvättbänk
n Tak
n Väggar
n Ventiler
n Dörrkarmar
n Dörrar
n Golvbrunnar
n Golv
RUM
n Fönsterglas insida, mellan och utvändigt
n Fönsterkarmar
n Fönsterbänk
n Element
n Eluttag
n Garderober in- och utvändigt
n Dörrkarmar
n Dörrar
n Tak
n Väggar
n Golv
GARAGE/FÖRRÅD
n Töm/städa ur/snygga till
BALKONG/UTEPLATS
n Töm/städa ur/snygga till

